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Abstract
Vienna Convention arises many argumentative legal issues, which made the scholars deeply
study its controversies, and the courts are conflicted in applying some of its provisions, and
led to the necessity of researching in this convention due to the importance of this research
paper which submitting good knowledge in relation with the application of Vienna
Convention internationally, shows the fundamentals that should be taken in account, and it
will provide a practical tool to the specialized people shows the valuable legal approaches in
the way of applying some the convention’s provisions. The purposes of this article fall under
showing the mechanism of achieving the uniform application of Vienna Convention’s
provisions and knowing the effective factors in fostering the uniform application of its
provisions. In addition, showing the mechanism of filling the gaps in its provisions, as well
as, knowing the different judicial decisions in countries concerning the uniform application
of the convention or gap filling. 
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قواعد ضمان وحدة تطبيق نصوص اتفاقية فيينا
للبيع الدولي للبضائع  1980وسد النقص الحاصل في نصوصها
صفاء تقي العيساوي
أ .د  ،الجامعة المستنصرية ،العراق

أسماء داود سلمان العبيدي
الباحث ،ديوان الوقف السني ،العراق
الملخص
تعد اتفاقية فيينا من االتفاقيات التي اثارت الكثير من القضايا القانونية المثيرة للجدل التي جعلت الكتاب يتعمقون في دراسة
خالفاتها ،والمحاكم تتضارب في تطبيق بعض أحكامها ،مما أدى إلى ضرورة البحث في هذه االتفاقية لما في هذا البحث من
اهمية تندرج في تقديم معرفة جيدة فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا على الصعيد الدولي ويبين للمهتمين من القانونيين
االساسيات التي يجب مراعاتها عند التعامل مع االتفاقية وسوف يوفر البحث اداة عملية ألصحاب الشأن تبيّن اهم التوجهات
القانونية الغالبة في طريقة تطبيق بعض نصوص االتفاقية .إذ ّ
إن أهداف هذا البحث تندرج في بيان ألية تحقيق التطبيق
الموحد لنصوص اتفاقية فيينا والتعرف على العوامل المؤثرة في تعزيز التطبيق الموحد لنصوصها ،باإلضافة إلى بيان ألية
سد النقص الحاصل في نصوص االتفاقية ،وكذلك التعرف على القرارات القضائية المختلفة في الدول فيما يتعلق بالتطبيق
الموحد لالتفاقية أو سد النقص الحاصل في نصوصها.
الكلمات المفتاحية :اتفاقية فيينا ،التطبيق الموحد التفاقية فيينا ،سد النقص في اتفاقية فيينا.
المقدمة:
تنص الفقرة  2من المادة  7من اتفاقية فيينا على أ ّنه( :المسائل التي تتع ّلق بالموضوعات التي تتناولها هذه االتفاقية
والتي لم تحسمها نصوصها ،يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها االتفاقية ،وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ،
تسري أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص) .تبيّن هذه المادة األلية التي يجب اتباعها في حال
وجود مشكلة لم تعالجها االتفاقية بنص صريح .إذ تبيّن هذه الفقرة في حال وجود مشكلة لم تعالجها االتفاقية بنص صريح
فإنّه يتم اللجوء إلى المبادئ العامة التي تستند إليها االتفاقية .أ ّما في حال عدم توافر مبدأ يعالج المشكلة المعنية .في هذه
خولت المادة بأنّه يتم اللجوء إلى القانون المحلي الواجب التطبيق وفقا للقانون الدولي الخاص ( Schlechtriem and
الحالة ّ
.)Butler, 2009
ّ
إن اتفاقية فيينا جعلت الكتّاب يتع ّمقون في دراسة خالفاتها والمحاكم تتضارب في طريقة تطبيق بعض أحكامها
(عطية)2015 ،؛ لذلك تض ّمنت االتفاقية بعض األحكام العامة التي تبيّن األلية التي يجب اتباعها عند تفسير نصوصها من
قبل المحاكم ،وهذا بدوره يساهم في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه االتفاقية وتجنب مشكلة تضارب األحكام القضائية في
شأنها (عثمان .)2005 ،إذ ّ
تنص على أنّه( :يراعى في تفسير هذه االتفاقية صفتها
إن الفقرة  1من المادة  7من اتفاقية فيينا
ُّ
الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية) .ويظهر من نص
ديباجة اتفاقية فيينا أنّها تسعى إلى "اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع وتأخذ في االعتبار مختلف النظم
أن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن ّ
االجتماعية واالقتصادية والقانونية ،من شأنه ْ
يعزز تنمية
التجارة الدولية" (الصغير.)2001 ،
وبذلك ّ
فإن اتفاقية فيينا جاءت نتيجة دراسات دولية واسعة ومحاوالت لتقريب وجهات النظر واختيار حلول موحدة
تالئم التجارة الدولية (شهاب ،)2007 ،ومن هذه األحكام هي المادة ( )7من اتفاقية فيينا التي تتض ّمن المبادئ التي يجب
مراعاتها عند تفسير وتطبيق االتفاقية (عثمان .)2005 ،بعد هذه المقدمة ّ
فإن هذا المبحث مقسم إلى مبحثين على الشكل
التالي:
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األول :ضمان وحدة التطبيق.
المبحث ّ
األول :الصفة الدولية.
المطلب ّ
المطلب الثاني :رفع التعارض وإزالة الغموض بين نصوص االتفاقية.
المبحث الثاني :قواعد سد النقص في نصوص اتفاقية فيينا.
األول :سد النقص بالطرق الداخلية في اتفاقية فيينا.
المطلب ّ
المطلب الثاني :سد النقص بالطرق الخارجية في اتفاقية فيينا.
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المبحث األ لو::
ضمان وحدة التطبيق
األول؛ وذلك ّ
ألن اتفاقية فيينا
لبيان القواعد التي تضمن التطبيق الموحد لالتفاقية .تأتي الصفة الدولية في المقام ّ
تتعامل مع موضوع دولي معقد وتهدف إلى معالجته وتنظيمه بطريقة موحدة على الصعيد الدولي .ومن األمور التي يجب
معالجتها لضمان التوحيد هي مشكلة التعارض والغموض بين نصوص االتفاقية التي قد تؤدي إلى تفسيرات وتطبيقات
األول الصفة الدولية
مختلفة من قبل المحاكم وهيئات التحكيم الدولية .وعليه ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين يتض ّمن المطلب ّ
ويتناول المطلب الثاني كيفية رفع التعارض والغموض بين أحكام االتفاقية.
األو::
المطلب ل
الصفة الدولية
تعاني القوانين التجارية المحلية الكثير من الخالفات في النهج والمفهوم المعتمد .وعليه كانت اتفاقية فيينا الحل
صة من أجل تنظيم التجارة الدولية ،والحد من المشكالت والعقبات التي تشكل عائقا ً
األمثل؛ وذلك ألنّها جاءت بقواعد مترا ّ
أمام سير المعامالت التجارية الدولية .إذ تؤكد االتفاقية على ضرورة تطبيق أحكامها بشكل موحد في جميع المحاكم وهيئات
التحكيم الدولية .ومع ذلك فإنّه تنشأ دوما نزاعات تتعلق بتفسير وتطبيق االتفاقية (.)Komarov, 2005
تعد اتفاقية فيينا نتاج لتعاون الكثير من الدول التي لها خلفيات قانونية مختلفة ومتنوعة .باإلضافة إلى ذلكّ ،
فإن
االتفاقية تنظم موضوعا دوليا معقدا بشكل يتسق مع المتطلبات واالحتياجات الدولية المعاصرة .لذلك فإنّه عند تفسير
نصوص االتفاقية يجب األخذ باالعتبار طابعها الدولي؛ ّ
ألن هذا ضروري لنجاحها ( ،)Felemegas, 2007وليس طابع
محلي الذي قد يؤدّي إلى تفسيرات متضاربة لنصوص االتفاقية ،وهذا ما بينته الفقرة ( )1من المادة ( )7من اتفاقية فيينا
(الصغير .)2001 ،والذي يميز هذه المادة أنّها تضع نهج حديث يمنع اللجوء إلى القانون المحلي عند تفسير نصوص
االتفاقية ،وهذا بدوره يلبي مقتضيات التجارة الدولية .وعليه فإنّه عند تفسير جميع أحكام االتفاقية يجب الرجوع إلى القاعدة
التي وضحتها المادة ( )7اعاله (.)Komarov, 2005
ّ
إن اتفاقية فيينا جاءت ب هدف الحفاظ على التوحيد في تفسير وتطبيق االتفاقية وتعزيزه .إذ يؤكد التاريخ التشريعي
التفاقية فيينا بأنّه يجب عدم تفسيرها وفقا للمفاهيم المعتمدة في النظام القانوني المحليّ ،
وإن اإلشارة إلى الصفة الدولية
لالتفاقية جاءت لمنع اللجوء الواسع إلى القانون المحلي في تفسيرها (محاسنة .)2011 ،على الرغم من تبني الكثير من
الدول لالتفاقية على أنّها قانون محلي إال ّ
أن ذلك لم ينتزع منها صفتها الدولية (.)Felemegas, 2007
ّ
إن اتفاقية فيينا تتبنى مفهوما ً واحدا ً وموحدا ً من أجل تحقيق التطبيق المو ّحد لالتفاقية .وال يعود ذلك إلى صفتها
ً
الدولية فقط ،وإنّما لتعزيز تطبيقها الموحد أيضا .وهذا بدوره يؤدي إلى إزالة العقبات القانونية أمام التجارة الدولية؛ ألنّه
يأخذ في االعتبار مختلف النظم االجتماعية واالقتصادية والقانونية .وعليه يمكن القول ّ
إن مراعاة الصفة الدولية في تفسير
االتفاقية والتوحيد في تطبيقها ،هما وجهان لعملة واحدة .إذ ّ
إن التفسير الدولي لالتفاقية مهم لتحقيق التوحيد في تطبيقها.
وبالمثل ّ
فإن تحقيق التوحيد في تطبيق االتفاقية أمر ضروري للمحافظة على صفتها الدولية (.)Felemegas, 2007
ذكرت المحكمة االبتدائية الفيدرألية في شرق والية لويزيانا في الواليات المتحدة ان اتفاقية فيينا تفرض واجبا على
المفسر سواء كان قاضيا أو محكما بمراعاة صفتها الدولية وتعزيز تطبيقها الموحد(".)Case No. 418, 1999 CLOUT
من أجل الوصول إلى تفسير دولي صحيح لالتفاقية ،فإنّه عند تفسير اي نص من نصوص اتفاقية فيينا يجب النظر
إلى الغرض األساس منه إلى جانب األغراض االساسية لالتفاقية .ويجب االبتعاد عن التفسير النحوي الضيق لتلك
النصوص ()Sollund, 2007؛ ّ
ألن المبادئ االساسية توفر تفسيرا ً اكثر دقة ألحكام االتفاقية (.)Koneru, 1997
إذ يمكن ايجاد المبادئ األساسية التي تستند إليها االتفاقية في نص االتفاقية نفسها أو من خالل وثائق التاريخ
التشريعي لها أو مصادر أخرى .في حالة عدم ايجاد بعض المبادئ بشكل صريح في االتفاقية ،فيجب مراعاة الهدف العام
من االتفاقية وصفتها الدولية عند البحث عن تلك المبادئ (.)Sollund, 2007
ومن السبل المتبعة في تفسير وتطبيق االتفاقية ،هي اللجوء إلى السوابق القضائية أو قرارات التحكيم التي صدرت
من محاكم الدول أو من هيئات التحكيم الدولية والنظر في الكيفية التي ت ّم تفسير وتطبيق أحكام االتفاقية فيها .والتي بدورها
تؤدي إلى تسهيل مهمة التطبيق الموحد لالتفاقية على المحاكم .وهذا أدى إلى تشجيع المحاكم في مختلف البلدان من االستفادة
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من الخبرة العملية في تطبيق االتفاقية من السوابق القضائية لمحاكم الدول االخرى أو القرارات التحكيم الدولية
(.)Komarov, 2005
على سبيل المثال ،أقرت محكمة بافيا اإليطألية بأ ّنه على القاضي عند تفسير وتطبيق اتفاقية فيينا ان يأخذ في
االعتبار السوابق القضائية االجنبية ْ
وإن لم تكن ملزمة ،وذلك وفقا لنص الفقرة ( )1من المادة ( )7من اتفاقية فيينا
( .)Tribunale Di Pavia, 2000على الرغم من ّ
أن هذا اإلقرار يبيّن عدم الزامية السوابق القضائية االجنبية ولكن يمكن
عدّها كدليل إرشادي تبيّن مواقف المحاكم االجنبية وتفسيراتها لنصوص االتفاقية من أجل تحقيق التوحيد في تطبيق االتفاقية
من خالل مراعاة صفتها الدولية.
وتجدر اإلشارة أيضا ً إلى انه عند تفسير اتفاقية فيينا من الضروري ان يؤخذ في االعتبار ان االتفاقية جاءت بمثابة
حل وسط بين مختلف اآلراء والتوجهات القانونية واالجتماعية واالقتصادية للدول( .)Sollund, 2007ويمكن أن تكون
القضية السويسرية مثاال جيدا تبيّن كيفية التعامل مع مشكلة مراعاة الصفة الدولية في حالة وجود تعارض في التفسيرات
الدولية.
إذ أبرم بائع منتجات طبية ايطالي عقد بيع مع مشتري سويسري .تم االتفاق بموجب العقد ّ
بأن يقوم البائع ببيع كمية
من المنتجات الطبية للمشتري .بعد استالم المشتري للبضاعة قام بإعادة بيعها لمستشفى سويسري .رفضت المستشفى قبول
البضاعة بسبب عدم مطابقتها للموصفات .وامتنع المشتري السويسري عن دفع ثمن البضاعة للبائع .على أثر ذلك رفع
البائع دعوى على المشتري .وأمرت المحكمة االبتدائية السويسرية المشتري بدفع الثمن.
وعند االستئناف لدى محكمة كانتون لوسيرن العليا السويسرية ،أكدت حكم المحكمة االبتدائية باإلشارة إلى نص
الفقرة ( )1من المادة ( )39من اتفاقية فيينا التي تنص على( :يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع اذا لم
يخطر البائع محددا طبيعة العيب خالل فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه) .وبما ّ
أن
االتفاقية تتطلب مراعاة الصفة الدولية لها لتحقيق التوحيد في تطبيقها وفقا للفقرة ( )1من المادة ( )7من اتفاقية فيينا .وجدت
المحكمة ان هناك تفسيرات دولية مختلفة لمعيار " الفترة المعقولة " لإلخطار بعدم مطابقة البضاعة في نص المادة اعاله.
إذ وجدت في سوابق قضائية لمحاكم الواليات المتحدة وهولندا اعتبرت الفترة المعقولة لإلخطار هي اقل من سنة
وفي سوابق قض ائية لمحاكم المانية اعتبرتها ثمانية ايام كحد اقصى .ونتيجة لهذه التعارضات بين التفسيرات الدولية .رأت
أقرت المحكمة ّ
أن الفترة المعقولة لإلخطار هي شهر واحد.
المحكمة انه يستلزم ايجاد التوازن بين هذه التفسيرات .وبذلك ّ
بناء على ذلك أمرت المحكمة أنّه على المشتري دفع الثمن؛ ألنّه قام بإخطار البائع بعدم المطابقة بعد ثالثة اشهر( CLOUT
.)Case No. 192, 1997
المطلب الثاني:
رفع التعارض وإزالة الغموض بين نصوص االتفاقية
المقصود بالتعارض هو وجود تناقض بين نصوص القواعد القانونية المنظمة لمسألة معينة .إذ تنص قاعدة قانونية
األولى .مما يؤدي إلى الجمع بين األحكام أو ترجيح
على أمر وتنص قاعدة اخرى على أمر يتعارض مع ما تنص عليه ّ
أحدها على االخر(منصور.)2010 ،
تتناول االتفاقية في الجزء الثاني األحكام التي تنظم تكوين عقد البيع ومنها الفقرة ( )1من المادة ( )14من اتفاقية فيينا
إذ تنص على( :يعتبر إيجابا ً اي عرض إلبرام عقد اذا كان موجها ً إلى شخص أو عدة اشخاص معينين ،وكان محدداً بشكل
كاف وتبيّن منه اتجاه قصد الموجب إلى االلتزام به في حالة القبول .ويكون العرض محددا ً بشكل كاف اذا عين البضائع
وتضمن صراحة أو ضمنا تحديداً للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما) .إذ يظهر من نص الفقرة انها تتطلب ان
وليس مفتوحا .فلم ينجح وفد الواليات المتحدة في تغيير صيغة هذه الفقرة لصالح
يكون الثمن محدداً بشكل صريح أو ضمني
َ
العقود ذات الثمن المفتوح .ولكن تم التوصل إلى حل من خالل ادراج المادة ( )55إلى نصوص االتفاقية التي تنص على:
(اذا انعقد العقد على نحو صحيح دون ان يتض ّمن ،صراحة أو ضمنًا ،تحديدا لثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبها تحديده
يعتبر ان الطرفين قد أحاال ضمنا في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك ،إلى السعر االعتيادي الموجود وقت انعقاد العقد
بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة) .وتبيّن نص هذه المادة ان العقد يكون مبرما
بشكل صحيح رغم ان الثمن غير محدد بشكل صريح أو ضمني ( .)Garro, 1989وهذا خلق تعارض مع ما تنص عليه
القاعدة في الفقرة ( )1من المادة ( )14من اتفاقية فيينا (.)Maggi, 2004
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وعليه ثار اختالف في الراي حول ما اذا كان يجب قراءة الفقرة ( )1من المادة ( )14من اتفاقية فيينا بمفردها أو
األول يبين امكانية قراءة
باالقتران مع المادة ( )55من اتفاقية فيينا (عثمان .)2005 ،هناك اتجاهان في هذا الصدد ،االتجاه ّ
المادتين معا .يبيّن هذا االتجاه ّ
أن المادتين تنظمان مسائل مختلفة .إذ تتناول المادة ( )14من اتفاقية فيينا تفسير اإليجاب
إلبرام عقد فيما اذا كان يشكل عرض محدد بما فيه الكفاية ام ال ،وال تتناول مسألة صحة عقد نافذ لم يتم تحديد الثمن فيه .أ ّما
المادة ( )55من االتفاقية فإنّها تتناول تنظيم العقود المبرمة التي لم يحدد فيها الثمن صراحة أو ضمنا (.)Maggi, 2004
وهنالك رأي مقارب لرأي هذا االتجاه من ناحية قراءة المادتين جنبا إلى جنب .إذ يبين الرأي بأنّه عندما تكون الدول
المتعاقدة ملتزمة بجميع اجزاء االتفاقية .أي أنّها لم تب ِد تحفّظها بموجب الفقرة( )1من المادة ( )92من االتفاقية ،على الجزء
الثاني المتعلّق بتكوين عقد البيع الذي يتض ّمن المادة ( )14من االتفاقية .هنا يجب قراءة المادة ( )14جنبا إلى جنب مع المادة
( )55من اتفاقية فيينا .أي إذا كان اإليجاب يفتقد عوامل تحديد الثمن فنلجئ إلى القاعدة المنصوص عليها في المادة ()55
من االتفاقية ،وهي بتحديد الثمن بالسعر االعتيادي الموجود في السوق (شفيق.)1980 ،
أ ّما االتجاه الثاني يبين قراءة المادتين بشكل منفصل عن بعضهما .وذلك يستند االتجاه الثاني إلى سبب وهو وجود
التعارض بين المادتين ( )55و ( )14من اتفاقية فيينا .إذ إنّه ال يمكن إبرام عقد دون تحديد الثمن بشكل كافي وفقا للفقرة ()1
من المادة ( )14من اتفاقية فيينا ،عكس ما تبيّنه المادة ( )55من االتفاقية وهو وجود عقد صحيح دون تحديد الثمن فيه .و
انضم هذا الراي إلى اراء االخرين الذين يرون ان المادة ( )55تقع في الجزء الثالث من االتفاقية الذي ينظم التزامات البائع
والمشتري؛ لذلك فإنّها تطبق فقط عندما يكون هناك دول أعلنت تحفظها من تطبيق الجزء الثاني من االتفاقية الذي ينظم
أحكام تكوين عقد البيع والذي يضم المادة (.)Maggi, 2004( )14
األول هو االقرب إلى الصواب؛ ّ
كما يبدو ّ
ألن المادتين تنظمان مسائل مختلفة وال وجود للتعارض .كما
أن االتجاه ّ
تبيّن ان المادة ( )14تنظم المسائل المتعلقة باإليجاب والقبول وليس العقود ذات الثمن المفتوح المبرمة بين األطراف والمتفق
على االلتزام بها التي تتناولها المادة ( )55من االتفاقية.
أن الفقرة ( )1من المادة ( )14من اتفاقية فيينا تلزم بأن يكون الثمن محددا بشكل صريح أو ضمنيّ .
في حين ّ
فإن
السؤال الذي يطرح هنا هو هل ّ
أن عقد البيع الذي تحكمه االتفاقية يكون صحيحا اذا لم يحدد فيه الثمن ؟
ان المادة ( )14من اتفاقية توفر المعايير التي يكون فيها العرض صحيح إلبرام عقد بيع ومنها تحديد الثمن بشكل كافي
( .) Mistelis, 2005يمكن اإلشارة إلى القضية االلمانية إذ كان هناك عقد بيع بين بائع الماني ومشتري سويسري .وكان
محل العقد هو اجهزة تصوير الفيديو وغيرها من االجهزة الكهربائية .لم يتم ذكر الثمن في العقد ومع ذلك رأت محكمة
دارمشتات المحلية في المانيا ّ
أن الطرفين اتفقا صراحة على الثمن من خالل تبادل الجداول الحسابية والموافقة على الفواتير
من قبل البائع دون اعتراض (.)"CLOUT Case No. 343"2000
أ ّما بالنسبة للمادة ( )55من اتفاقية فيينا فإنّها جاءت لسد الفجوة في العقود التي لم يتم تحديد الثمن فيها .وذلك لتحديد
الثمن عند عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني فيما يتعلق بالثمن في العقد الصحيح المبرم بين األطراف .ويكون ذلك بإحالة
تحديد الثمن إلى السعر االعتيادي الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع
من التجارة .إذ تؤدي بدورها إلى السماح بإبرام عقود دون تحديد الثمن في العقد (.)Mistelis, 2005
بعد تناول جزئية التعارض في االتفاقية سيتم تناول الجزئية الثانية من هذا الفرع ،اال وهي إزالة الغموض في
إن الغموض يعني ّ
نصوص االتفاقية .إذ ّ
أن المصطلحات أو العبارات في النص تحمل اكثر من معنى (منصور .)2010 ،إذ
ّ
إن اتفاقية فيينا تحتوي على العديد من الجزئيات الغامضة التي تحتاج إلى تفسير سليم .هذا الغموض ناتج عن محاولة
ّ
ّ
االتفاقية بأن تكون حال وسطا بين آراء الدول المختلفة ( .)Jiangوإلزالة الغموض فإنه يجب اوال البحث داخل اركان
االتفاقيةّ ،
فإن تعذر العثور على تفسير مالئم فيجب االستعانة بالمصادر الخارجية كاألعمال التحضيرية لالتفاقية وكذلك
االتفاقيات ذات الصلة باالتفاقية .وهذا ال يمنع مقارنة معنى المصطلحات مع القانون المحلي الن قد تتطابق
(الصغير.)2001 ،
إن الفقرة ( )2من المادة ( )16من اتفاقية فيينا تتناول الحاالت التي ال يجوز فيها الرجوع عن اإليجاب ففي البند (أ)
من نفس الفقرة الذي ينص على( :اذا تبيّن منه انه ال رجوع عنه ،سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة اخرى) .ان
الغموض في هذا البند هو انه يبين ان العرض قابل للقبول في الفترة المحددة ،ولكنه لم يبين صراحة فيما اذا كان العرض
قابل لإللغاء قبل المدة المحددة (.)Gillette and Scott, 2005
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إذ ّ
إن البلدان التي تتبنى القانون األنجلوساكسوني تعتبر اإليجاب الذي يشكل عرضا انه قابل لإللغاء إلى الوقت الذي
يتم فيه القبول .عكس الدول التي تتبنى القانون الالتيني التي تعتبر العرض المحدد بمدة ال يمكن الغائه لحين انتهاء المدة
المحددة .لم تتوصل الدول إلى ح َّل هذا االختالف وتركت المادة كما منصوص عليها (.)Gillette and Scott, 2005
األول تم توضيحه في البند (أ) من الفقرة( )2من المادة( )16من االتفاقيه وهنا
ثم جعلت القاعدة العامة تخضع الستثنائيينّ :
أخذت بنظم القانون الالتيني ،والثاني اي المادة( )16من الفقرة()2من البند(ب) من االتفاقية في بلدان القانون الالتيني ال
ينطبق اال اذا كان الموجب له يحتاج إلى وقت للتحقيق فيما إذا كان ينبغي عليه قبول العرض ام ال ( Felemegas,
.)2007
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المبحث الثاني:
قواعد سد النقص في نصوص اتفاقية فيينا
يقصد بالنقص خلو النص أو ْ
أن يغفل النص حكم حالة كان يجب أن يتناولها بالحكم (البكري وبشير.)2019 ،
ويشترط لسد النقص في النصوص أن يتعلق األمر بمسألة متعلقة بالموضوعات التي تناولتها االتفاقية ولم تحسمها
نصوصها (الصغير ،)2001 ،ولـبيان المسائل التـي تحكمها االتفاقية ّ
فإن المادة ( )4من اتفاقية فـيينا تنص على أنّه:
(يقتصر تطبيق هذه االتفاقية على تكوين العقد والحقوق وااللتزامات التي ينشـئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري .وفيما
عدا األحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه االتفاقية ،ال تتعلق هذه االتفاقية بوجه خاص بما يلي( :أ)
صحة العقد أو شروطه أو األعراف المتبعة في شأنه؛ (ب) اآلثار التي قد يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة).
يتبيّن من نص هذه المادة ّ
أن اتفاقية فيينا تحكم الموضوعات المتعلقة بتكوين العقد وحقوق والتزامات البائع والمشتري
الناشئة عن العقد فقطّ ،
وأن االتفاقية ال تحكم الموضوعات المتعلقة بصحة العقد أو تأثيره على ملكية البضائع
( .)Honnold and Flechtner, 2009إذ ّ
إن الفقرة  2من المادة  7من اتفاقية فيينا تش ّكل األساس لسد الفجوات
فيها(Schlechtriem and Schwenzer, 2016).
األول سد النقص بالطرق الداخلية في اتفاقية فيينا ويتناول
وعليه ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،يتناول المطلب ّ
المطلب الثاني سد النقص بالطرق الخارجية في اتفاقية فيينا.
األو::
المطلب ل
سد النقص بالطرق الداخلية في اتفاقية فيينا
عند وجود فجوة داخلية فإ ّنه يجب سـدّها وفقا للمبـادئ العامة التي تستند إليها االتفاقية .إذ ّ
إن ايجاد مبدأ مناسب لسد
الفجوة يجعل من السهل التعامل معها على أنّها فجوة داخلية وليست خارجية ( Schwenzer, Atamer, and Butler,
 .)2014ومع ذلك فإنّه قبل اللجوء إلى المبادئ العامة يجب التأكد من إمكانية حل المسألة من خالل تفسير نوايا األطراف،
أو من خالل التعامالت السابقة بين األطراف التي انشأت عادات ملزمة بينهم ،أو من خالل التفسير الواسع لنصوص
االتفاقية ،وكذلك من خالل القياس (.)Schlechtriem and Schwenzer, 2016
فيما يتعلّق بنوايا األطراف ّ
تنص على أنّه( :في حكم هذه االتفاقية تفسّر
فإن الفقرة ( )1من المادة ( )8من اتفاقية فيينا
ُّ
البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف اآلخر يعلم بهذا القصد أو ال
يمكن أن يجهله) وتنص الفقرة ( )2من نفس المادة على أنّه( :في حالة عدم سريان الفقرة السابقة ،تفسر البيانات والتصرفات
الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما يفهمه شخص سوي االدراك ومن نفس صفة الطرف اآلخر اذا وضع في نفس
الظروف) .إذ تستخدم هذه المادة لتفسير البيانات والتصرفات الصادرة من األطراف المتعلقة بتنفيذ وتكوين وفسخ العقد
وغيرها من األمور األخرى المتعلّقة بالعقد ( ،)Buga, 2009فعلى سبيل المثال ،قد تكون هنالك التزامات إضافية للبائع
تستند إلى االتفاق الصريح أو الضمني لألطراف فيما يتعلّق بتخزين البضاعة أو تسليم قطع الغيار أو توفير معلومات متعلّقة
بالبضاعة وغيرها ( .)Schlechtriem and Schwenzer, 2016وعليه فإنّه في حالة وجود فجوة في االتفاقية في مسألة
قد نظمها أطراف العقد فيما بينهم صراحة أو ضمنا فيمكن سدها من خالل تفسير بياناتهم وفقا للمادة ( )8من اتفاقية فيينا.
وفيما يتعلق بالتعامالت السابقة بين األطراف فإنّه وفقا للفقرة ( )1من المادة ( )9من اتفاقية فيينا تـعد االعـراف
والممـارسات التـجارية بين األطراف مـلزمة لهم ( ،)Ferrari, Flechtner and Brand, 2004إذ تنص على أنّه( :يلتزم
استقر عليها التعامل بينهما) .وعليه فإنّه عند وجود فجوة في االتفاقية فإنّه
الطرفان باألعراف التي اتفقا عليها وبالعادات التي
َّ
يجب النظر أيضا ً إلى الممارسات التجارية بين األطراف فقد تكون هنالك بعض الممارسات التي تؤدي إلى التزامات
اضافية ،وبالتالي يمكن من خاللها سد بعض الفجوات.
وفيما يتعلق بالتفسير الواسع ألحكام اتفاقية فييناّ .
فإن هناك بعض المسائل لم تتناولها االتفاقية بشكل صريح ولكن
يمكن حلها من الخالل التفسير الواسع لنصوصها ومصطلحاتها القانونية وغير قانونية .إذ يؤدي التفسير الواسع إلى توسيع
نطاق تطبيق أحكام االتفاقية لحل بعض المسائل غير المحسومة بشكل صريح فيها ( Schlechtriem and Schwenzer,
 .)2016وعليه فإنّه يجب النظر في امكانية حل المسألة من خالل التفسير الواسع لنصوص االتفاقية.
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اما بالنسبة لسد الفجوات عن طريق القياس وهو اعطاء حالة غير منصوص على حكمها حكم حالة منصوص عليها
لتماثل الحالتين واتحاد العلة بينهما (محيو ومنصور )2010 ،وكمثال على القياسّ ،
فإن المادة ( )13من اتفاقية فيينا تنص
التطور التقني وان الرسائل
على أنّه( :يشمل مصطلح "كتابة" ،في حكم هذه االتفاقية ،الرسائل البرقية والتلكس) ،وبسبب
ّ
البرقية والتلكس قد عفى عليها الزمن ،فإنّه يمكن تطبيق هذه المادة عن طريق القياس على االعالنات التي تتم عن طريق
الفاكس أو البريد االلكتروني في حالة امكانية طباعتها ( )Schlechtriem and Butler, 2009وعليه ّ
فإن مصطلح
"كتابة" في اتفاقية فيينا يشمل رسائل الـبريد االلكتـروني والفاكس.
وكذلك يمكن اإلشارة إلى قضية نمساوية ،إذ رفع المدعي (جمعية المستهلكين) دعوى على المدعى عليه (البائع)،
بسبب ان البائع قد خلق انطباع لدى أحد المستهلكين بأنّه سوف يدفع له مكافئة قيمتها  49700شلن نمساوي نقدا عند شراء
البضاعة ،ولكن لم ينفذ البائع التزامه عند مطالبته .بالتالي رأت المحكمة االتحادية العليا النمساوية ّ
بأن المسألة في هذه
أن اتفاقية فيينا لم تن ّ
القضية تتعلق بتحديد مكان دفع ثمن المكافئة .على الرغم من ّ
ظم مسألة مكـان تنفيذ االلتـزامات االضـافية
المرتبطة بالعقد كالمكافأة ،انما فـقط نظمت مسالة مكان دفع ثمن البضاعة في البند (أ) من الفقرة ( )1من المادة ( )57من
اتفاقية فيينا إذ تنص على أنّه( :اذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع( :أ) في
مكان عمل البائع) .رأت المحكمة انه من المبرر تطبيق هذه المادة على االلتزامات التعاقدية االخرى عن طريق القياس لحل
مسألة تحديد مكان اداء االلتزام المتمثل بدفع ثمن المكافئة .فقررت المحكمة ّ
أن مكان األداء هو مكان عمل المدعي عليه
()Federal Supreme Court Of Austria, 2002
بناء على ما تقدّم ّ
فإن تعذّر سد فجوة داخلية من خالل الطرق المذكورة أعاله ،فإنّه يتو ّجب اللجوء إلى المبادئ العامة
التي تستند إليها اتفاقية فيينا لسدّها .فيما يلي سيتم بيان أهم هذه المبادئ مع السوابق القضائية:
أوال :مبدأ استقأللية األطراف.
وفقا التفاقية فيينا ّ
فإن استقأللية األطراف تنسجم في مفهوم ان األطراف تمتلك الحق في استبعاد تطبيق االتفاقية أو
تعديل أحكامها والحق في تحديد بنود العقد وكذلك امكانية إبرام العقد بالشكل الذي يناسبهم سواء كان بشكل كتابي أو شفوي،
وكذلك الحق في توقيع العقد من عدمه (.)GÜL, 2016
تنص على أنّه( :يجوز
يمكن إيجاد هذا المبدأ ضمنيا ً في بعض نصوص االتفاقية ،مثل المادة ( )6من اتفاقية فيينا إذ
ُّ
للطرفين استبعاد تطبيق هذه االتفاقية ،كما يجوز لهما ...مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثـاره) والمـادة ( )11من
اتفاقية فيينـا تـنص على أنّه( :ال يشـترط ان يـتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة ،وال يخضع الي شروط شكلية) وكذلك المادة
( )9من اتفاقية فيينا التي تسمح لألطراف بااللتزام باألعراف والعادات التي اتفقا عليها ()Sica, 2006
يمكن اإلشارة إلى القضية البلجيكية التي استندت فيها محكمة االستئناف البلجيكية (خنت) على مبدأ استقأللية
األطراف .إذ جرت مفاوضات بين البائع البلجيكي والمشتري الفرنسي تتعلق بإ ّنتاج وتوريد أجهزة استدعاء .وأعرب
صل إليه بعد مفاوضات الحقة .الجدير بالذكر ّ
الطرفان عن نواياهم في وثيقة مكتوبة على ّ
أن
أن االتفاق النهائي سيتم التو ّ
الوثيقة تض ّمنت كمية البضاعة التي سوف يشتريها المشتري ،والمدة الزمنية لتسليمها وثمنها .ولكن نشأ نزاع بين الطرفين
خالل المفاوضات الالحقة .إذ أنكر المشتري وجود اي اتفاق مع البائع .وعلى إثره رفع البائع دعوى مطالبا فيها بدفع ثمن
األجهزة وإلزام المشتري باستالم البضاعة .رأت محكمة االستئناف البلجيكية (خنت) ّ
أن الجزء الثاني من اتفاقية فيينا يتناول
تكوين العقد إذ يستلزم وجود إيجاب وقبول .ومع ذلك ،ذكرت المحكمة ّ
صل التفاق تدريجي من
بأن األطراف يمكنهم التو ّ
خالل المفاوضات دون وجود إيجاب وقبول واضحين ،وذلك وفقا لمبدأ استقأللية الطرفين الوارد في المادة ( )6من اتفاقية
فيينا .إذ عد ْ
ّت وثيقة إعالن النوايا بمثابة اتفاق ملزم للطرفين في حدود البنود التي اتفقوا عليها .وعلى اثر ذلك لم تأخذ
المحكمة بادعاء المشتري الذي انكر فيه وجود اي اتفاق مع البائع ()“CLOUT Case 1017”, 2011
بأن المحكمة وجدت ّ
وعليه يمكن االستنتاج من هذه السابقة القضائية ّ
أن مسألة تحديد وجود اتفاق بين الطرفين من
عدمه تقع ضمن المسائل التي تحكمها االتفاقية وهي "تكوين العقد" ،اال ّ
أن ظروف القضية ال يمكن تكييفها مع نصوص
االتفاقية الصريحة المنظمة لمسألة تكوين العقد بسبب عدم امكانية تحديد اإليجاب والقبول بشكل واضح ودقيق .وعليه لجأت
المحكمة للمبادئ العامة لالتفاقية لحسم المسألة.
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ثانيا :مبدأ المجابهة بالدليل.
من المهم تحديد أي من األطراف يتح ّمل عبء اإلثبات في النزاع ( .)Janssen, Meyer, 2009إذ ّ
إن اتفاقية فيينا
تحكم مسألة عبء اإلثبات إال أ ّنها لم تحسمها بشكل صريح .لذلك فإنّها تش ّكل فجوة داخلية في االتفاقية يستلزم سدّها وفقا
للمبادئ العامة التي تستند إليها االتفاقية ()UNCITRAL Digest, 2016
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن اتفاقية فيينا تناولت مسألة عبء اإلثبات بشكل صريح في مادة واحدة فقط وهي في الفقرة ()1
من المادة ( )79من اتفاقية فيينا التي تنص على أنّه( :ال يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت ّ
أن عدم
التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنّه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في
االعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه) .إذ تلقي هذه المادة
عبء اإلثبات على الطرف الذي لم ينفذ التزامه ،ويستمد من هذه المادة وجود مبدأ عام يهدف لحل مسألة عبء اإلثبات
وذلك ّ
بأن الطرف الذي يعترض أو يحتج بقانون أو يرفض أمر معين يتحمل عبء اإلثبات ( UNCITRAL Digest,
)2016
يمكن اإلشارة إلى قضية ايطألية  ،إذ رفع المشتري دعوى على البائع ادعى فيها ان البضاعة غير مطابقة امام محكمة
فيجيفانو االيطألية .ولكنه لم يوضح طبيعة العيب الذي يشوب البضاعة .إذ إنّه قام فقط بإبالغ البائع ّ
بأن هناك عيوب تشوب
البضاعة .وعلى إثر ذلك بحثت المحكمة مسألة عبء إثبات عدم مطابقة البضاعة .ورأت ان هذه المسألة يجب البت فيها من
خالل اللجوء للمبادئ العامة التي تستند عليها اتفاقية فيينا وفقا للفقرة ( )2من المادة ( )7من اتفاقية فيينا .بعد النظر في نص
المادة ( ) 79من اتفاقية فيينا ،وجدت المحكمة ان من المبادئ العامة التي تستند عليها االتفاقية هي ان المدعي يجب ان يقدم
دليال يؤيد دعواه .وعليه قررت المحكمة ان المشتري يتحمل عبء إثبات عدم مطابقة البضاعة( “CLOUT Case 378",
)2000
المطلب الثاني:
سد النقص بالطرق الخارجية في اتفاقية فيينا
عند وجود فجوة خارجية فإنّه يجب سدها من خالل اللجوء إلى القانون المحلي الواجب التطبيق وفقا ألحكام القانون
الدولي الخاص المتعلق بتنازع القـوانين ،وذلك وفقـا للفقرة ( )2من المادة ( )7من اتفاقية فيينا( .)Ferrari, 1994ومن
الواضح ان اتفاقية فيينا لم تنظم مسألة تحديد القانون المحلي الواجب التطبيق في أحكامها ،إذ اناطت االمر للقانون الدولي
الخاص (تنازع القوانين) (.)Schlechtriem and Schwenzer, 2016
أدى االختالف في اآلراء بين الدول عند صياغة اتفاقية فيينا إلى تخلف عدد من الفجوات الخارجية ،منها ان واضعو
اتفاقية فيينا لم يتمكنوا من تنظيم مسألة تحديد قيمة الفائدة وكذلك مسألة فترة التقادم لخرق العقد ( Schwenzer, Hachem
.)and Kee, 2012
يمكن اإلشارة إلى قضية بولندية لجأت فيها المحكمة العليا إلى القانون المحلي لحل مسألة تحديد معدل الفائدة ،إذ أبرم
البائع البولندي مع المشتري االلماني عقدا لبيع كمية من وقود فحم الكـوك .بعد إبرام العقد ارتفعت أسعار وقود فحم الكوك
في االسواق العالمية .وعلى إثر ذلك امتنع البائع عن ارسال باقي كمية وقود الكوك بالسعر المتفق عليه في العقد .محتجا
بالتغير الحاصل في السوق .ونتيجة لذلك فسخ المشتري العقد ،ورفع دعوى تعويض عن األضرار الناجمة عن مخالفة العقد
ومعظمها يتألف من رد قيمة وقود فحم الكوك غير المسلم اعتبارا من تاريخ اشعار الفسخ.
رأت المحكمة العليا في بولندا ّ
أن المشتري يحق له تقاضي فائدة على المبالغ المتأخرة بما فيها التعويضات عن
تنص على أنّه( :اذا لم يدفع أحد الطرفين الثمن أو اي مبلغ اخر متأخر عليه،
األضرار وفقا للمادة ( )78من اتفاقية فيينا التي
ُّ
أن هذه المادة تفرض التزاما بسداد الفائدةّ ،
يحق للطرف االخر تقاضي فوائد عليه .)...رأت المحكمة مع ّ
فإن االتفاقية ال
تحدد نسبة الفائدة .وخلصت المحكمة إلى أنّه وفقا للفقرة ( )2من المادة ( )7من اتفاقية فيينا فإنّه يجب حسم مسألة تحديد نسبة
الفائدة وفقا للقانون الواجب تطبيقه بحكم قواعد القانون الدولي الخاص السارية للمحكمة.
وعليه لجأت المحكمة إلى القانون البولندي القديم بشأن القانون الدولي الخاص ( ،)1965ومن خالله حد ّد القانون
الواجب التطبيق على العقد ،وأدى إلى تطبيق القانون المدني البولندي ،بعدِّه قانونا محل عمل البائع .وحددت المحكمة
بموجبه معدل الفائدة ()CLOUT Case 1306, 2008
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أن المحكمة وجدت ّ
من الواضح ّ
أن مسألة تحديد سعر الفائدة يقع خارج نطاق اتفاقية فيينا .أي أ ّنها تشكل فجوة
خارجية .واستنادا إلى الفقرة ( )2من المادة ( )7من اتفاقية فيينا لجأت المحكمة العليا إلى القانون المحلي لسد الفجوة .بعد أن
وجدت استحقاق المشتري للفائدة وفقا للمادة ( )78من اتفاقية فيينا .وهكذا فإنّه عندما تكون هناك مسألة خارج نطاق االتفاقية
فإنّه يجب اللجوء إلى القانون المحلي.
ومن جهة اخرى ّ
فإن من الحاالت التي تستوجب اللجوء إلى القانون المحلي أيضا ً هي إذا كان أحد األطراف من
الدول المتعاقدة التي أبدت تحفظها بأنّها ال تلتزم بالجزء الثاني أو الثالث من االتفاقية وفقا للفقرة ( )1من المادة ( )92من
تنص على أنّه( :للدولة المتعاقدة ان تعلن ،وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو االقرار أو االنضمام ،انها
اتفاقية فيينا التي
ُّ
لن تلتزم بالجزء الثاني من هذه االتفاقية أو انها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه االتفاقية) ،فإنّه ال يمكن اللجوء للمبادئ
العامة المستمدة من الجزء الذي ابدت الدولة المتعاقدة التحفظ عنه ( .)Schlechtriem and Butler, 2009ومن ثم ّ
فإن
االقتصار على االلتزام بأحد الجزأين سيؤدي إلى حدوث نقص في األحكام التي تنظم جوانب عقد البيع الدولي ،ومن ثم
يكون سد النقص باللجوء إلى القانون المحلي الذي تحدده قواعد القانون الدولي الخاص (محمد.)2008 ،
النتائج والتوصيات
النتائج:





ّ
إن مراعاة الصفة الدولية التفاقية فيينا من شأنه أن يحقق التطبيق الموحد لنصوصها.
إن رفع التعارض وإزالة الغموض من بين نصوص االتفاقية من شأنه ْ
ّ
أن يحقّق التوحيد في تطبيق نصوص االتفاقية.
ّ
إن سدَّ النقص بالطرق الداخلية في اتفاقية فيينا يكون وفقا للمبادئ العامة التي تستند عليها االتفاقية.
ّ
إن سد النقص بالطرق الخارجية في اتفاقية فيينا يكون وفقا للقانون الواجب التطبيق وفقا للقانون الدولي الخاص (تنازع
القوانين).

التوصيات:





العمل على القيام بمؤتمرات دولية للقضاة والمح ّكمين من أجل توحيد الرؤى فيما يتعلّق بتطبيق نصوص اتفاقية فيينا.
العمل على زيادة المعرفة باالتفاقية من خالل الندوات من قبل الجهات القضائية المختصة لزيادة المعرفة.
التوجهات الغالبة للقيام لضمان التطبيق الموحد لنصوص اتفاقية فيينا.
تبني
ّ
العمل على صياغة وثيقة تبيّن المبادئ العامة التي تستند عليها االتفاقية بشكل نهائي.
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